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STATUTENWIJZIGING/20211549.01/1/EHY 

Heden, veertien juli tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus ___  

Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden: _____________________________________________________  

mevrouw Charlotte Langeraar, geboren te 's-Gravenhage op dertien november ___________________  

negentienhonderdtachtig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicilieerd ____  

Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als gemachtigde van de ____________________  

bestuursvergadering van: __________________________________________________________________________  

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, een stichting, gevestigd te Leiden, kantoorhoudende _  

Rooseveltstraat 18, 2321 BM Leiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van _____  

Koophandel onder dossiernummer 41166061, hierna ook te noemen: de "Stichting". _____________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____________________________  

- bij akte van juridische fusie op eenendertig juli tweeduizend twaalf verleden voor mr. ______  

H.L.J. Kamps, notaris te Leiden, zijn op een augustus tweeduizend twaalf de statuten van __  

de Stichting opnieuw vastgesteld. ____________________________________________________________  

- de statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte houdende partiële ___________  

statutenwijziging op dertig november tweeduizend zestien, verleden voor mr. J.R.B. ________  

Heemstra, notaris gevestigd te Leiden; _______________________________________________________  

- in de vergadering van het college van bestuur van de Stichting gehouden te Leiden op een  

juli tweeduizend eenentwintig is met inachtneming van alle wettelijke en statutaire _______  

voorschriften besloten de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast__  

te stellen, van welk besluit blijkt uit het aan deze akte te hechten uittreksel van de ________  

notulen van die vergadering (Bijlage); ________________________________________________________  

- in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, alsmede _____  

iedere (kandidaat )notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore ___  

van TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden gemachtigd om ter realisering van __________  

voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen _  

het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde _________  

notulen._______________________________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij _  

deze de statuten van de Stichting integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze ___  

als volgt komen te luiden:__________________________________________________________________________  

STATUTEN ____________________________________________________________________________________  

1. Algemeen ________________________________________________________________________________________  
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Naam en vestiging ____________________________________________________________________________  

Artikel 1 __________________________________________________________________________________________  

1. De stichting draagt de naam: Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.  _______________  

2. Zij heeft haar statutaire zetel in de gemeente Leiden. ___________________________________  

Doel en grondslag ____________________________________________________________________________  

Artikel 2 ______________________________________________________________________________________  

De stichting heeft tot doel: ___________________________________________________________________  

A.  Het bevorderen van rooms-katholiek onderwijs en daaraan gerelateerde activiteiten in de _  

regio Leiden voor zover het betreft de rooms-katholieke scholen die ressorteren onder de__  

stichting. Uitgangspunt hierbij is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs _____  

voor alle leerlingen ongeacht hun niveau en achtergrond. ___________________________________  

 1.  De stichting wil bij haar handelen in aanmerking nemen de regelingen betreffende ___  

het katholiek onderwijs die op grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse _  

Katholieke Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen _____  

Reglement voor het Katholiek Onderwijs. De stichting beoogt daarbij onderwijs te ____  

geven met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus, op katholieke grondslag. __  

 2.  De stichting besteedt aandacht aan de godsdienstige vorming van de leerlingen ______  

overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen Reglement voor het Katholiek  

Onderwijs is bepaald. ___________________________________________________________________  

 3.  De stichting besteedt in het meerjarig strategisch beleidsplan en in de ________________  

schoolplannen aandacht aan de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de _  

katholieke identiteit van de door haar bestuurde scholen en hoe deze wordt geborgd.  

 4.  De stichting werkt mee aan katholiek of algemeen onderwijsbeleid op lokaal, _________  

regionaal en landelijk niveau door samen te werken met instellingen of personen die  

een gelijk of vergelijkbaar doel nastreven. ______________________________________________  

B.  Het bevorderen van protestants-christelijk onderwijs en daaraan gerelateerde activiteiten _  

in de regio Leiden voor zover het betreft de protestants-christelijke scholen die ____________  

ressorteren onder de stichting. Uitgangspunt hierbij is het verzorgen van kwalitatief _______  

hoogwaardig onderwijs voor alle leerlingen, ongeacht hun niveau en achtergrond. De ______  

stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods woord en laat zich in haar werkzaamheden  

inspireren door de kracht van het evangelie van Jezus Christus. Zij betoont hierbij respect __  

voor levens- en maatschappijbeschouwingen van andersdenkenden. Aan onderwijs en _____  

opvoeding in de van de stichting uitgaande scholen wordt vanuit de hierboven genoemde _  



 

 

 

 

 -3- 

 

inspiratie en houding gestalte gegeven. ______________________________________________________  

C.  Het bevorderen van interconfessioneel onderwijs en daaraan gerelateerde activiteiten in __  

de regio Leiden voor zover het betreft de interconfessionele scholen die ressorteren onder  

de stichting. Uitgangspunt hierbij is het verzorgen van kwalitatief hoogwaardig onderwijs _  

voor alle leerlingen, ongeacht hun niveau en achtergrond. Het onderwijs wordt gegeven ___  

op interconfessionele grondslag en gaat daarbij uit van de christelijke beginselen met als _  

richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel en door  

de kerken wordt uitgedragen. In de vorming van leerlingen op interconfessionele scholen _  

wordt evenredig aandacht besteed aan de rooms-katholieke en protestants-christelijke ____  

traditie. _______________________________________________________________________________________  

D.  Het in stand houden van kwalitatief goede en bereikbare onderwijsvoorzieningen in de ____  

regio Leiden. __________________________________________________________________________________  

Middelen ______________________________________________________________________________________  

Artikel 3 __________________________________________________________________________________________  

1.  De stichting tracht dit doel te bereiken door:  _________________________________________  

 a. het oprichten en instandhouding van scholen voor primair en voortgezet ______________  

onderwijs; _______________________________________________________________________________  

 b. het eventueel in standhouden en beheren, al dan niet samen met andere _____________  

instellingen of personen, van een bestuursbureau; _____________________________________  

 c. het onderhouden van relaties met andere rechtspersonen en instellingen die een _____  

bijdrage kunnen leveren aan realisatie van de doelstelling; ____________________________  

 d. aanwending van alle andere middelen welke voor het doel van de stichting ___________  

bevorderlijk kunnen zijn. ________________________________________________________________  

2.  De stichting beoogt niet het maken van winst.  _______________________________________  

Financiële middelen   ______________________________________________________________________________  

Artikel 4. ___________________________________________________________________________________________  

1.  De financiële middelen met behulp waarvan de stichting haar doelstelling wil ______________  

realiseren zijn: ________________________________________________________________________________  

 a. gelden verstrekt op basis van bekostigingsregelingen door de overheid;  ___________  

 b. revenuen van het stichtingskapitaal; _______________________________________________  

 c. subsidies;______________________________________________________________________________  

 d. giften, legaten en erfstellingen;_________________________________________________________  

 e. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen. _______________________________  
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2.  Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden  _____  

 aanvaard. _____________________________________________________________________________________  

II. Bestuurlijke inrichting ______________________________________________________________________  

Algemeen _____________________________________________________________________________________  

Artikel 5 ______________________________________________________________________________________  

1.  De stichting kent als organen: _________________________________________________________  

 a. het college van bestuur; ______________________________________________________________  

 b. de raad van toezicht. __________________________________________________________________  

 Het college van bestuur functioneert als stichtingsbestuur en is drager van het  _________  

bevoegd gezag zoals bedoeld in de onderwijswetgeving. ________________________________  

De raad van toezicht functioneert als intern toezichthoudend orgaan.  ________________________  

2.  De stichting kent buiten het college van bestuur en de raad van toezicht geen andere ______  

organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van ___________  

(gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe  

op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het college van bestuur of de raad van ______  

toezicht worden aangewezen. ________________________________________________________________  

3.  De raad van toezicht en het college van bestuur dragen zorg voor een goede _______________  

onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. _________________  

4.  De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor de ________  

ontwikkeling, naleving en handhaving van de geldende regels en code(s) voor goed ____  

onderwijsbestuur en onderwijstoezicht. _________________________________________________  

5.  Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de raad van toezicht beschikt over  ___  

de informatie die vereist is voor de uitoefening van het intern toezicht.  _________________  

College van bestuur: samenstelling, wijze van benoemen ____________________________________  

Artikel 6 ______________________________________________________________________________________  

1. Het college van bestuur van de stichting bestaat uit twee of meer personen. Het _______  

aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht vastgesteld. _  

2. Tot lid van het college van bestuur kunnen slechts worden benoemd zij, die doel en _______  

grondslag van de stichting onderschrijven en verklaren loyaal mee te zullen werken aan ___  

de doelstelling van de stichting. De samenstelling van het college van bestuur vormt ______  

zoveel mogelijk een afspiegeling van de volgens de doelstelling van de stichting ___________  

betrokken geloofsgemeenschappen. _________________________________________________________  
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3. Tot lid van het college van bestuur kan niet worden benoemd een persoon die _____________  

tegelijkertijd een bestuurs- of toezichtfunctie vervult bij een organisatie die werkzaam is __  

in dezelfde sector als de sector waarin de stichting werkzaam is, noch een persoon die _____  

lid is of in de voorafgaande vier jaar lid is geweest van de raad van toezicht van de ________  

stichting.______________________________________________________________________________________  

4. De leden van het college van bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in ________  

dienst van de stichting. _______________________________________________________________________  

5. De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ___  

raad van toezicht. _____________________________________________________________________________  

6. De raad van toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van ________  

bestuur vast. __________________________________________________________________________________  

7. Het college van bestuur kent een voorzitter die als zodanig door de raad van toezicht in ___  

functie wordt benoemd. Overige functies worden door de leden van het college van ________  

bestuur in onderling overleg verdeeld. Een college van bestuur dat uit twee of meer _______  

personen bestaat, werkt vanuit een principe van collegiale verantwoordelijkheid. Het ______  

college van bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin de onderlinge verdeling ______  

van taken en bevoegdheden tussen de leden van het college van bestuur nader worden ___  

omschreven. Dit reglement mag niet in strijd met de statuten zijn.  ______________________  

8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende ___  

bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. _________________________________________________  

 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt __  

de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de raad van toezicht ______  

steeds moet zijn aangewezen. ________________________________________________________________  

 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat __________  

 a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is _____  

door ziekte of andere oorzaken; of ______________________________________________________  

 b. de bestuurder is geschorst.______________________________________________________________  

College van bestuur: taken en bevoegdheden _________________________________________________  

Artikel 7 ______________________________________________________________________________________  

1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting.  ____________________  

 Bij de vervulling van deze taak richt het college van bestuur zich naar het belang van de _  

onder de stichting ressorterende scholen en naar het belang van de samenleving.  _______  
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2. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten______  

strekkende tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het _____  

besluit daartoe wordt genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad ___  

van toezicht. __________________________________________________________________________________  

3. Het college van bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van ___________________  

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar _________  

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een ___________  

schuld van een ander verbindt. _______________________________________________________________  

4. Het college van bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de _________  

raad van toezicht voor: _______________________________________________________________________  

 a. die besluiten waarvan het daaruit voortvloeiende directe of indirecte belang of _______  

(rechts)gevolg een percentage van vijf/tiende procent (0,5%) van de jaarlijks aan de __  

stichting toegekende Rijkssubsidie te boven gaat en waarvan de daarmee verband ____  

houdende directe of indirecte uitgaven niet zijn voorzien in de vastgestelde __________  

begroting over het betreffende boekjaar; _______________________________________________  

 b. vaststelling en wijziging van het meerjarig strategisch beleidsplan van de_____________  

stichting; ________________________________________________________________________________  

 c. vaststelling van de (meerjaren) begroting, het jaarverslag en de jaarrekening van  ____  

de stichting; _____________________________________________________________________________  

 d. het aangaan van geldleningen boven een door de raad van toezicht vast te ___________  

stellen bedrag; __________________________________________________________________________  

 e. de aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stichting; ________  

 f. de wijziging of beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal _____  

personeelsleden van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; ________  

 g. het aangaan of verbreken van duurzame en/of strategisch- ____________________________  

bestuurlijke samenwerkingsverbanden; _________________________________________________  

 h. de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het __________  

bevoegd gezag van de stichting ressorterende school, alsmede het stichten van ___  

een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van het bevoegd gezag over een _____  

school; _____________________________________________________________________________  

 i. de wijziging van de grondslag van een onder het bevoegd gezag van de stichting _____  

staande school; _________________________________________________________________________  
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 j. het besluit tot juridische fusie, juridische (af)splitsing of ontbinding van de____________  

stichting of wijziging van de statuten van de stichting; _________________________________  

 k. de vaststelling van het treasury-statuut; ___________________________________________  

 l. ingrijpende reorganisaties van de stichting respectievelijk de onder haar ______________  

ressorterende scholen; __________________________________________________________________  

 m. de vaststelling, wijzing en beëindiging van een reglement. ____________________________  

5. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in lid 2 en 4 worden door het college van ___________  

bestuur aan de raad van toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke _________________  

toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit. ______________________  

6. De stichting is in haar hoedanigheid van werkgever aangesloten bij een commissie van ____  

beroep en een klachtencommissie. ___________________________________________________________  

7. Een lid van het college van bestuur mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen ____  

aan levering of aanneming ten behoeve van de stichting en de onder haar ______________  

ressorterende scholen, anders dan in de uitoefening van zijn bestuursfunctie. _______________  

College van bestuur: defungeren ________________________________________________________________  

Artikel 8 _______________________________________________________________________________________________  

Een lid van het college van bestuur defungeert: _________________________________________________  

a. door zijn overlijden; ________________________________________________________________________  

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; ________________________________  

c. door zijn aftreden; __________________________________________________________________________  

d. door zijn ontslag; ___________________________________________________________________________  

e. door het zich voordoen van een omstandigheid zoals genoemd in artikel 6 lid 3; ________  

College van bestuur: vertegenwoordiging ____________________________________________________  

Artikel 9 __________________________________________________________________________________________  

1. Het college van bestuur vertegenwoordigt de stichting. _________________________________  

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan elk lid van het college van _______  

bestuur zelfstandig.___________________________________________________________________________  

3. Tegen een handelen in strijd met artikel 7 lid 2 kan tegen derden beroep worden __________  

gedaan. _______________________________________________________________________________________  

4. Het college van bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het in __________  

artikel 12 genoemde management, alsook aan derden, om de stichting binnen de __________  

grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. ____________________________________________  
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5. De raad van toezicht kan de vertegenwoordiging aan nadere intern werkende regels _______  

binden. Dergelijke regels worden schriftelijk vastgelegd in het bestuursreglement. _________  

Raad van toezicht: samenstelling, wijze van benoemen en beloning ______________________________  

Artikel 10 ________________________________________________________________________________________  

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen aantal van ___  

ten minste vier en ten hoogste zeven natuurlijke personen. _________________________________  

2. Tot lid van de raad van toezicht kunnen slechts worden benoemd zij, die doel en ___________  

grondslag van de stichting onderschrijven en schriftelijk verklaren loyaal mee te ___________  

zullen werken aan de doelstelling van de stichting. De samenstelling van de raad __________  

van toezicht vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de volgens de doelstelling ________  

van de stichting betrokken geloofsgemeenschappen. ________________________________________  

3. Bij benoeming van leden van de raad van toezicht zal ernaar worden gestreefd de__________  

volgende kwaliteiten in de raad vertegenwoordigd te doen zijn: bestuurlijk, ________________  

onderwijskundig, human resource management (HRM), financieel en juridisch,______________  

conform het opgestelde profiel. ______________________________________________________________  

4. Lid van de raad van toezicht kan niet zijn een persoon in dienst van de stichting of een ____  

persoon die in de voorafgaande vier jaar in dienst van de stichting is geweest. ______________  

5. De leden van de raad van toezicht worden benoemd, geschorst en ontslagen door de  ____  

raad van toezicht. ___________________________________________________________________________  

 Ten aanzien van de vervulling van een vacature vraagt de raad van toezicht  ____________  

voorafgaand advies aan het college van bestuur. ________________________________________  

 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht zijn de __  

overblijvende leden van de raad van toezicht met het toezicht belast. _______________________  

 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige  

lid van de raad van toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die __  

daartoe door raad van toezicht steeds moet zijn aangewezen. _______________________________  

 In het geval alle leden van de raad van toezicht komen te ontbreken en de raad van _______  

toezicht niet een persoon heeft aangewezen als bedoeld in de vorige volzin, is het college _  

van bestuur gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de raad van toezicht _  

zijn komen te ontbreken, de rechtbank te verzoeken één nieuw lid van de raad van _________  

toezicht te benoemen. ________________________________________________________________________  

 Indien om welke reden dan ook de rechtbank vervolgens niet overgaat tot de benoeming __  

van één nieuw lid van de raad van toezicht, is het college van bestuur gehouden om _______  
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binnen drie maanden nadat duidelijk is geworden dat de rechtbank niet overgaat tot de____  

benoeming van één nieuw lid van de raad van toezicht, één nieuw lid van de raad van _____  

toezicht te benoemen. ________________________________________________________________________  

 Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de raad _____  

van toezicht gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door _____  

ziekte of andere oorzaken. ____________________________________________________________________  

6. De raad van toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties _____  

van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden worden beschreven. Bij de vaststelling _  

van de profielschets worden de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden om advies __  

gevraagd. _____________________________________________________________________________________  

 De profielschets wordt door de raad van toezicht openbaar gemaakt. ___________________  

7. De werving en selectie van leden van de raad van toezicht geschiedt via een open _________  

procedure. ____________________________________________________________________________________  

8. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden hebben het recht tot het doen van een __  

bindende voordracht voor de benoeming van één lid van de raad van toezicht. _____________  

9. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaren.  ______  

Zij treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Een volgens ______  

het rooster afgetreden lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar, ________  

met dien verstande dat de totale zittingsduur niet langer kan zijn dan acht jaar. ____________  

10.  De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan. ____  

11.  De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het college van ________  

bestuur en tevens niet in dienst zijn van de stichting. ________________________________________  

12.  Een lid van de raad van toezicht defungeert: ____________________________________________  

 a. door zijn overlijden; ___________________________________________________________________  

 b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; __________________________  

 c. door zijn aftreden; ____________________________________________________________________  

 d. door ontslag; __________________________________________________________________________  

 e. door het zich voordoen van een omstandigheid zoals genoemd in artikel 10 lid 9. _____  

 Een besluit tot ontslag door de raad van toezicht kan slechts worden genomen in een ______  

vergadering van de raad van toezicht waarin meer dan de helft van alle leden van de raad _  

van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de orde is, aanwezig of _______  

vertegenwoordigd zijn. Wanneer het quorum niet wordt gehaald zal niet eerder dan ________  

binnen één week en niet later dan zes weken na de eerste vergadering een tweede ________  
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vergadering worden gehouden waarin het besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld _________  

genomen kan worden ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht. ______  

13.  De raad van toezicht stelt een regeling vast ten behoeve van zijn eigen leden op basis _____  

waarvan een vacatiegeld en/of onkostenvergoeding kan worden uitbetaald. De hoofdlijnen  

van de regeling worden openbaar gemaakt en jaarlijks verantwoord in de jaarrekening van  

de stichting. __________________________________________________________________________________  

De raad van toezicht: taak en bevoegdheden _________________________________________________  

Artikel 11 ________________________________________________________________________________________  

1. Een lid van de raad van toezicht mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan ___  

levering of aanneming ten behoeve van de stichting en de onder haar ressorterende  ___  

scholen, anders dan in de uitoefening van zijn functie als lid van de raad van ___________  

toezicht. _________________________________________________________________________________  

2. De raad van toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van het ____  

college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de onder de stichting ___________  

ressorterende scholen. ________________________________________________________________________  

3. De raad van toezicht is ten minste belast met: ___________________________________________  

 a. het al dan niet goedkeuren van de in artikel 7 lid 2 en lid 4 genoemde besluiten; ___  

 b. het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, _________  

geldende regels en code(s) voor goed onderwijsbestuur en onderwijstoezicht; ________  

 c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige __________  

bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond ____  

van de wet; _____________________________________________________________________________  

 d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk ______________  

Wetboek, die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht; ______________________________  

 e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de  ________________  

taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a. tot en ______________  

met d., in het jaarverslag; _____________________________________________________________  

 f. het al dan niet verlenen van de goedkeuring aan de in lid 5 van artikel 10  ____________  

bedoelde profielschets; _________________________________________________________________  

 g. de benoeming en het ontslag van de leden van het college van bestuur;  ___________  

 h. het vaststellen van de bezoldiging en vaststelling van de rechtspositie van de ________  

leden van het college van bestuur, de jaarlijkse evaluatie van de leden van het _______  

college van bestuur, het al dan niet verlenen van een goedkeuring voor de ____________  
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wijziging van de statuten van de stichting, voor een juridische fusie of -splitsing of ___  

voor een besluit tot ontbinding van de stichting. _______________________________________  

Management _______________________________________________________________________________________  

Artikel 12 ________________________________________________________________________________________  

Het college van bestuur dient ervoor zorg te dragen dat de taken en bevoegdheden van  ___  

het ten behoeve van de onder de stichting werkzame management, alsmede de  ____________  

richtlijnen voor de uitoefening van de overgedragen taken en bevoegdheden in een  _______  

managementstatuut nader worden omschreven. In dit managementstatuut dient tevens te _  

worden omschreven welke functies onder het begrip management zoals bedoeld in de  ____  

vorige zin vallen. ___________________________________________________________________________  

Het college van bestuur toetst of en in welke mate de met het management gemaakte __________  

afspraken en vastgestelde plannen door het management zijn uitgevoerd. ________________________  

Bestuursbureau ____________________________________________________________________________________  

Artikel 13 ________________________________________________________________________________________  

Onder het bevoegd gezag van de stichting kan een bestuursbureau vallen. _______________________  

Het college van bestuur besluit — na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht ____  

— over de instelling respectievelijk instandhouding van het bestuursbureau.___________________  

De taken en bevoegdheden van het bestuursbureau worden geregeld in een door het college ___  

van bestuur nader vast te stellen regelement. _____________________________________________________  

Ambtelijke ondersteuning en commissies ____________________________________________________  

Artikel 14 _____________________________________________________________________________________  

Het college van bestuur zal in ieder geval de op grond van de code voorgeschreven advies- _____  

en/of functionele commissies instellen en kan daarnaast besluiten tot de instelling van de ______  

overige advies- of functionele commissies. ________________________________________________________  

Een commissie is werkzaam op grond van een bestuursbesluit en een daarin opgenomen _____  

opdracht en bevoegdheid. _______________________________________________________________________  

De raad van toezicht kan eveneens overgaan tot de instelling van advies- of functionele ____  

commissies, echter voor zover een commissie gerelateerd is aan de functie en taak van de  __  

raad van toezicht. _____________________________________________________________________________  

III. Overige bepalingen ________________________________________________________________________  

Boekiaar en jaarstukken _______________________________________________________________________  

Artikel 15 _____________________________________________________________________________________  
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1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  _______________________________  

2. Het college van bestuur stelt voor elk kalenderjaar een begroting op voor de stichting en __  

de daaronder ressorterende scholen. _________________________________________________________  

 De begroting behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht voorafgaand aan het _______  

kalenderjaar, waarop zij van toepassing is. ___________________________________________________  

 Tussentijdse wijziging van de begroting behoeft evenzo de goedkeuring van de raad van___  

toezicht alvorens effectief te zijn. ____________________________________________________________  

3. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en  ____  

van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die ___________  

voortvloeien uit deze werkzaamheden op zodanige wijze een administratie te voeren  __  

en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op ___________  

zodanige wijze te bewaren dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen ______  

van de stichting kunnen worden gekend. ________________________________________________  

4. Het college van bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het ________  

boekjaar een jaarverslag onder meer bevattende de balans en de staat van baten en _______  

lasten van de stichting op te maken, op papier te stellen en uiterlijk binnen zes maanden __  

na afloop van het boekjaar vast te stellen. ___________________________________________________  

 Het jaarverslag wordt ingericht overeenkomstig de wettelijke bepalingen en ___________  

richtlijnen van het ministerie thans genaamd Ministerie van Onderwijs, Cultuur en  _____  

Wetenschap. _____________________________________________________________________________  

 Het jaarverslag behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.  ______________________  

 Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één maand na de vaststelling aan de ______  

raad van toezicht toegezonden. ______________________________________________________________  

 Het college van bestuur dient de balans en de staat van baten en lasten te doen ___________  

onderzoeken door een door de raad van toezicht benoemde registeraccountant, ____________  

accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel ___  

2:393 Burgerlijk Wetboek. ____________________________________________________________________  

 Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van toezicht ___  

en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de _______________  

getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.  _________________________________  

5. Het college van bestuur geeft, in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar  ______  

gestelde doelstellingen zijn gehaald, welke activiteiten door hem zijn ontplooid en _______  

welke maatregelen zijn genomen om de beoogde missie en doelstellingen te bereiken. ___  
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Daarbij geeft het college van bestuur aan op grond van welke door hem vastgestelde _____  

criteria en indicatoren de toetsing plaatsvindt. ______________________________________________  

6. Het college van bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, __________  

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. ________________  

7. De raad van toezicht is bevoegd de leden van het college van bestuur decharge te _________  

verlenen voor hun bestuur, voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of ________  

anderszins aan hem bekend is gemaakt. ______________________________________________________  

 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier  _________  

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager___  

worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en _______  

volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige ___________  

bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden ___________  

gemaakt. _________________________________________________________________________________  

8. Het jaarverslag vermeldt de samenstelling van de raad van toezicht.  ____________________  

 In het jaarverslag legt de raad van toezicht verantwoording af over de uitvoering van  _____  

zijn taken en bevoegdheden en het gevoerde beleid betreffende de beloning van de ___  

leden van het college van bestuur. _________________________________________________________  

Personeelsbeleid en identiteitsaspecten ______________________________________________________  

Artikel 16 ________________________________________________________________________________________  

1. Bij benoeming van het aan haar scholen te verbinden personeel zal het college van ________  

bestuur zich ervan verzekeren, dat de medewerkers van de stichting de grondslag van de __  

stichting onderschrijven en loyaal zullen meewerken aan de doelstellingen van de school _  

waar betrokkenen werkzaam zijn, zoals die in het schoolplan, mede ten aanzien van de ____  

rooms-katholieke, protestants-christelijke, dan wel interconfessionele identiteit, zijn _______  

omschreven. Bij de benoeming van personeel aan een interconfessionele school houdt _____  

het college van bestuur rekening met een evenwichtige spreiding naar richting. Inzake_____  

het personeelsbeleid bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering van _____  

personeel wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de identiteit van de school en de _  

levensbeschouwelijke overtuiging van het betrokken personeelslid. _________________________  

2. Benoeming en ontslag van godsdienstleraren van onder het beheer van de stichting _______  

staande katholieke scholen geschiedt overeenkomstig het Algemene Reglement ___________  

Katholiek Onderwijs (ARKO). Voor leerkrachten in het basisonderwijs die ___________________  

godsdienst/levensbeschouwing geven, geldt dat zij dienen te beschikken over de Akte _____  
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van bekwaamheid Godsdienst-Levensbeschouwing of over een catechetische opleiding ____  

die door de diocesane bisschop is goedgekeurd. _____________________________________________  

3. Het college van bestuur waarborgt op bestuursniveau de behartiging van de pastorale en __  

catechetische aspecten van het onderwijs. Daartoe wijst het, in overleg met de kerkelijke __  

overheid in zijn werkgebied, een lid van het college van bestuur aan, dat zich -overigens __  

gewoon lid van dit college - in het bijzonder met bedoelde aspecten zal bezighouden. _____  

Code Goed Onderwijsbestuur en Reglementen _______________________________________________  

Artikel 17 ________________________________________________________________________________________  

1. De stichting, de raad van toezicht en het college van bestuur zullen de bepalingen van de _  

geldende regels en code(s) voor goed onderwijsbestuur en onderwijstoezicht zoveel _______  

mogelijk naleven. _____________________________________________________________________________  

2. De stichting kent in ieder geval de navolgende reglementen:  ___________________________  

 - de klokkenluidersregeling; _________________________________________________________  

 - een reglement voor het college van bestuur;  __________________________________________  

een reglement voor de raad van toezicht;_______________________________________________  

 - een reglement voor het management; _____________________________________________  

 - een reglement voor het bestuursbureau (voor zover van toepassing). _______________  

3. Het college van bestuur is bevoegd nadere reglementen vast te stellen waarin die _________  

onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het college van bestuur ___________  

(nadere) regeling behoeven. __________________________________________________________________  

4. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.  ______________________  

5. Het college van bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen of te beëindigen. ________  

6. Voor de vaststelling, wijzing en beëindiging van een reglement behoeft het college van ___  

bestuur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht. ________________  

Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing _______________________________________________________  

Artikel 18 __________________________________________________________________________________________  

1. Het college van bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van _____  

toezicht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 lid 2 van de statuten _________  

bevoegd tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing van de stichting. ___  

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 2 van deze statuten. ___________________  

2. Een besluit zoals bedoeld in lid 1 moet met algemene stemmen worden genomen in  _____  

een vergadering waarin alle leden van het college van bestuur aanwezig of  ______________  

vertegenwoordigd zijn. Wanneer het quorum niet wordt gehaald zal binnen veertien  _____  
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dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin het  __  

besluit als in dit lid bedoeld genomen kan worden ongeacht het aantal aanwezige  _______  

leden van het college van bestuur. Het besluit moet op straffe van nietigheid bij  _________  

notariële akte vastgelegd worden. Ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk is ___  

bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden. ________________________________________  

3. De leden van het college van bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de _________  

notariële vastlegging neer te leggen ten kantore van het handelsregister. ___________________  

Ontbinding en vereffening ____________________________________________________________________  

Artikel 19 __________________________________________________________________________________________  

1. Het college van bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. __________________________  

Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en 2 van _______________  

overeenkomstige toepassing. _______________________________________________________________  

2. Indien het college van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming ______  

van het liquidatiesaldo vastgesteld, overeenkomstig het hierna in dit ar tikellid ___________  

bepaalde. ___________________________________________________________________________________  

 Het besluit tot ontbinding behoeft de voorgaande schriftelijke goedkeuring van de _________  

raad van toezicht. Een eventueel batig liquidatiesaldo van de ontbonden stichting _________  

wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling (ANBI) met een _____  

soortgelijke doelstelling. _____________________________________________________________________  

3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de leden van het college van bestuur, ________  

tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. _____________  

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden __________  

stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de __________  

door de vereffenaars aangewezen persoon. __________________________________________________  

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk  _____  

Wetboek van toepassing. ___________________________________________________________________  

Specifieke voorwaarden met betrekking tot besluitvorming ___________________________________  

Artikel 20 __________________________________________________________________________________________  

1. Een besluit als bedoeld in artikel 18 lid 1 en artikel 19 lid 1 kan slechts worden ____________  

genomen, indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden, die hier advies- dan ___  

wel instemmingsrecht over hebben, in de gelegenheid zijn geweest hierover schriftelijk ___  

hun mening kenbaar te maken. _______________________________________________________________  
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2. Besluiten tot wijziging van de leden 2 en 3 van dit artikel en van de artikelen 1, 2, _________  

3, 6 lid 2, 12 lid 2 en 18 van de statuten behoeven voor de inwerkingtreding de ____________  

goedkeurig van het bestuur van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (hierna _____________  

genoemd: "NKSR"). ___________________________________________________________________________  

3. Voor het nemen van besluiten over fusie, (af)splitsing of ontbinding van de _________________  

stichting alsmede voor oprichting, opheffing, overdracht of samenvoeging van de __________  

katholieke en interconfessionele scholen is goedkeuring van de NKSR vereist. ______________  

Slotbepaling statuten. ________________________________________________________________________  

Artikel 21 ____________________________________________________________________________________  

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de raad van _______  

toezicht. ___________________________________________________________________________________________  

Goedkeuringen _____________________________________________________________________________________  

- Van de goedkeuring van de raad van toezicht zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 van de _______  

statuten de Stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten schrijven de dato ______________  

vierentwintig juni tweeduizend eenentwintig (Bijlage). ______________________________________  

 - Van de goedkeuring van de Nederlandse Katholieke Schoolraad zoals bedoeld in artikel 22  

lid 2 van de statuten de Stichting blijkt uit een aan deze akte te hechten schrijven de dato _  

vijfentwintig juni tweeduizend eenentwintig (Bijlage). _______________________________________  

Machtiging _________________________________________________________________________________________  

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit het eerder genoemde uittreksel van ___  

de notulen. _________________________________________________________________________________________  

Domiciliekeuze _____________________________________________________________________________________  

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. ____  

Slot_________________________________________________________________________________________________  

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ______________  

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. ________________________________________________  

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en _  

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben __  

kennis genomen en daarmee in te stemmen. ______________________________________________________  

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon _  

en mij, notaris om elf uur twintig minuten ondertekend. __________________________________________  

Volgt ondertekening. 
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